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Součástí tohoto školního řádu je Vnitřní řád školní výdejny mateřské školy.

část I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Ředitelka mateřské školy Barevný svět Olomouc, Dělnická 17B/349, 779 00 Olomouc,
v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na
základě Vyhlášky č. 14/2005 Sb. a její novelizací Vyhláškou č. 43/2006 Sb., o
předškolním vzdělávání, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře v platném znění, vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné
vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy

část II.
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
článek 1
Práva a povinnosti dětí
Práva:
- na kvalitní předškolní vzdělávání
- na rozvoj svých schopností a nadání
- být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství,
na respektování barvy pleti)
- na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ
- na zajištění činnosti a služeb poskytovaných poradenskými zařízeními v rozsahu
stanoveném ve školském zákoně
- individuálně uspokojovat své tělesné a psychické potřeby
- vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou
- užívat spontánně prostředí celé třídy za předpokladu dodržení smluvených pravidel
- účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi
- podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech
- vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných a hledat společná řešení
- podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití
Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a
svobod a Úmluva o právech dítěte.
Povinnosti:
- nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost
- dodržovat smluvená pravidla soužití
- chovat se tak, aby svým chováním či jednáním neohrožovalo bezpečnost svoji, ani
bezpečnost jiných dětí, neomezovalo svobodu ostatních dětí
článek 2
Práva a povinnosti zákonných zástupců
- právo na informace o výsledcích vzdělávání svých dětí
- právo na poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
- právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí
- právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
- právo využívat předadaptačního nebo adaptačního programu školy – mohou se
účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne, pokud je to pro adaptaci přínosné
a pokud to dovolují podmínky třídy (po domluvě s učitelkou)
- povinnost na vyzvání učitelky nebo ředitelky školy osobně se zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
- povinnosti informovat školu o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání

- povinnost oznamovat škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně
pro vedení školní matriky
- povinnost oznamovat škole změny osobních údajů dítěte, telefonické kontakty nebo
změnu zdravotní pojišťovny (Evidenční list dítěte)
- povinnost předat dítě pedagogické pracovnici osobně
- povinnost omlouvat nepřítomnost dítěte
- povinnost při styku se zaměstnanci školy, s jinými dětmi odcházejícími do MŠ a
ostatními zákonnými zástupci dětí dodržovat pravidla slušnosti a vzájemné
ohleduplnosti
- zákonní zástupci (případně osoby pověřené k přebírání dětí z MŠ) jsou povinni:
• zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy zdravé, při příchodu do MŠ bylo
čistě a vhodně upraveno (hrací kalhoty, případně zástěrka, tričko, pevné plné
papuče s protiskluznou podrážkou)
• předávat do MŠ dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolesti
břicha, bez známek infekčního onemocnění – zelená rýma, červené spojivky očí,
výskytu vší) a dítě nezraněné
• informovat mateřkou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání dítěte (alergie, mdloby, nevolnost, úraz, …), vyskytne-li se u dítěte
infekční onemocnění (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic
apod.) či v případě výskytu vší u dětí neprodleně tuto skutečnost ohlásit
mateřské škole
• při převzetí dítěte z MŠ od pedagoga zkontrolovat zdravotní stav dítěte
(možný úraz, poranění dítěte – boule, modřina apod.) a bez zbytečného odkladu
(nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) informovat pedagoga, na
pozdější upozornění či stížnosti nebude ze strany MŠ brán zřetel
• informovat neprodleně (nejpozději do doby opuštění mateřské školy)
pedagogického pracovníka o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte od
pedagogického pracovníka v objektu školy (šatna, školní zahrada apod.)
Zákonní zástupci v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při
stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti
k používání kapesníku, dbají, aby děti měly ve svých skříňkách pořádek, pomáhají
škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě
k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.
Další práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání vyplývají z dalších
ustanovení tohoto školního řádu.

část III
OBSAH PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
________________________________________________________________

1. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se
na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních
pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů (školský zákon,
§ 33).
2. Vyučovacím jazykem je jazyk český.
3. Vzdělávání zajišťují kvalifikované pedagogické pracovnice.
4. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu
s názvem: „Barevný svět“ (dále ŠVP), který je zpracován v souladu se
státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. ŠVP upřesňuje
cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek mateřské školy.
5. ŠVP vydává ředitelka školy a do ŠVP může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy
a výpisy. Každá třída pracuje podle vlastního třídního programu, který vychází ze
školního programu. Rodiče mohou na vyžádání ve třídách do třídního programu
nahlížet.
6. Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy přiměřeně jejich
věku, vývoji a schopnostem.
7. Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu k povinné školní docházce, jsou na
vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ
z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky doporučí pro dítě odklad školní docházky.
Působíme na děti také v oblasti preventivní výchovy (prevence negativních jevů)
a environmentální výchovy (globální výchova).
8. Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty, a
které jsou úplatné (výcvik lyžování, in-line brusle). Tyto aktivity nejsou pro děti
povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče.
část IV
UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE
článek 3
Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
1. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- žádost (evidenční list) dítěte potvrzenou pediatrem a podepsanou zákonnými
zástupci včetně potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, nebo doklad o tom, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.
2. Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě
a podle podmínek školy i děti mladší tří let.
3. Zápis je stanoven v termínu 2. – 16. 5. Ředitelka stanovuje v dohodě se zřizovatelem
místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro
následující školní rok. V době zápisu nových dětí probíhá ve škole tzv. „Den otevřených
dveří“ pro zájemce o přijetí dítěte.
4. V případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte je vyšší než počet volných míst v MŠ,

ředitelka školy při rozhodování o přijetí dítěte postupuje podle kritérií, stanovených
pro příslušný školní rok.
5. Od 1.1.2017 jsou zákonní zástupci povinni zapsat k povinnému předškolnímu
vzdělávání dítě, které dovrší k 31. 8. věk 5let, přednost mají děti ze spádové
oblasti.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních
dnech (mimo prázdniny) a to v rozsahu nejméně 4 hodiny denně (doporučujeme
8:30-12:30), dítěti je však zaručeno právo na vzdělávání se v mš po celou dobu
provozu (6:15-16:30). Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti
dítěte nejpozději do 3 dnů ( písemně do sešitu v šatnách, telefonicky nebo
emailem), po návratu zaznamenat absenci do omluvného listu uloženého u učitelek
v předškolních třídách (zaznamená od – do nepřítomnost, důvod a podepíše ). Při
neomluvené absenci se tato skutečnost nahlašuje na OSPOD, který je oprávněn
uložit pokutu ve výši 5.000,článek 4
Rozhodnutí ředitelky MŠ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
1. Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka MŠ Rozhodnutí o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se Správním řádem a školským zákonem.
2. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným
zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské
škole (Dohoda o způsobu a délce docházky).
3. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to
umožňují podmínky školy.
4. Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit – nepoužívat
kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat
WC (ne nočník), umývat se, nenosit plíny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit
samo oblékat a nazouvat obuv.
článek 5
Ukončení vzdělávání po předchozím písemném upozornění
1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání:
Ředitelka MŠ může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě
neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo zákonným zástupcem
omluveno.
2. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu MŠ ze strany zákonných
zástupců:
V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují
pravidla stanovená tímto školním řádem, může ředitelka rozhodnout o ukončení
vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu MŠ (např. opakované pozdní
vyzvedávání dítěte z MŠ v době po ukončení provozu).
3. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době:
Pokud lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu zkušební doby, která činí
3 měsíce, doporučí nezatěžovat dítě dalším vzdělávání, může ředitelka MŠ rozhodnout

o ukončení vzdělávání tohoto dítěte.
4. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo stravného:
V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro
úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného a nedohodne si jiný termín, může ředitelka
rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte z důvodu nehrazení stanovených úplat.
(§ 35 odst. 1, písmeno d) zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon)
část V
UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA JEJICH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ
S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ŠKOLY
článek 6
Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců a pro jejich
předávání zákonným zástupcům
1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy (doporučujeme
do 8.30 h.) osobně předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým
pracovnicím ve třídě MŠ.
2. Zákonní zástupci si osobně přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od
pedagogického pracovníka mateřské školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské
školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí. Zákonní zástupci,
popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují v
mateřské škole déle než je nezbytné a opustí neprodleně objekt školy.
3. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání
při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými
zástupci dítěte předají učitelce, případně ředitelce mateřské školy. (Zmocnění)
4. Zákonní zástupci dodržují provozní dobu MŠ a vyzvedají své děti včas tak, aby
škola mohla být v 16.30 h. uzavřena (to znamená vyzvednout si dítě ve třídě v dobu
dřívější, než je 16.30 h.).
5. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho
pobytu v mateřské škole nebo v dalších mimořádných případech (návštěva lékaře,
rodinné důvody apod.) bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke
vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.
6. Ke vzdělávání nemůže být přijato dítě: se zjevnými známkami onemocnění či zranění
(teplota, průjem, zvracení, červené spojivky očí, přetrvávající kašel, zelená rýma,
velký rozsah šití tržné rány, dlahy, sádra na končetinách apod.), při výskytu vší, bez
přezuvek či bez vhodných přezůvek.
7. V případě nenadálé situace, kdy není zákonný zástupce schopen zajistit vyzvednutí
dítěte z MŠ, je povinen o tomto informovat MŠ a dohodnout se na řešení situace
dítěte.
8. Pokud si zákonný zástupce či jiná rodičem pověřená osoba nevyzvedne dítě do
konce provozní doby školy, postupuje příslušný pedagogický pracovník takto: pokusí se
rodiče či pověřené osoby kontaktovat telefonicky, informuje telefonicky ředitelku
školy, řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle

§ 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, povinen zajistit dítěti
neodkladnou péči, popřípadě se obrátí se na Policii ČR se žádostí o pomoc.
9. Učitelka si nemůže vzít dítě domů ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5
vyhlášky č. 14, právnická osoba vykonávající činnost MŠ vykonává dohled nad dítětem
až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím
pověřené osobě. Doba, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní
doby, je posuzována jako práce přesčas. V této době s dítětem setrvává na území MŠ.
Vznikne-li tím učitelce případná újma jejích práv (učitelce bylo tímto znemožněno
využít poslední možnost dopravy do místa bydliště, apod.), bude tato situace řešena se
zákonnými zástupci dítěte individuálně.
článek 7
Změna stanovených podmínek pobytu dítěte v MŠ a způsobu a rozsahu jeho
stravování
1. Při přijetí dítěte stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny
docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech.
2. Pokud je dítě v MŠ přítomno, je povinno se zde i stravovat.
3. Jestliže zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je
nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou.
článek 8
Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich
vzdělávání a dosažených výsledcích
1. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod
dětí do MŠ a jejich předání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího
pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích
vzdělávání dítěte.
2. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou nebo s pedagogickým
pracovníkem vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na
kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání
dítěte.
článek 9
Konkretizace způsobu omlouvání dětí rodiči z každodenního vzdělávání a
způsobu informování o jejich zdravotním stavu
1. Zákonný zástupce oznámí nepřítomnost dítěte, pokud je mu známa – v dostatečném
předstihu předem včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte, pokud není
předem známa – neprodleně, a včas dítě opětovně nahlásí k docházce: osobně, písemně
do sešitu v šatně nebo telefonicky (nejpozději do 10 h.). Zákonný zástupce musí také
stejným způsobem předem nahlásit odchod dítěte z MŠ v jinou dobu, než je běžně
zvykem. V případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte (delší než jeden měsíc) je omluví
písemně, aby nenastal důvod k jeho vyřazení.
2. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být do MŠ přijato.

3. Při předávání dítěte informuje zákonný zástupce či jím pověřená osoba
přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích
dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.
4. Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně ředitelku školy o každé změně
zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
článek 10
Informování rodičů dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcí
1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní
a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom
v dostatečném předstihu rodiče dětí prostřednictvím písemného upozornění
umístěného na třídních nástěnkách v šatnách dětí. Souhlas s účastí dítěte na
polodenním nebo celodenním výletu školy, potvrzují zákonní zástupci svým podpisem.
(Souhlas zákonného zástupce)
článek 11
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování v mateřské škole
Úplata za předškolní vzdělávání
1. Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu.
2. Vzdělání v posledním ročníku mateřské školy je poskytováno bezúplatně,
od 1. 9. 2017 taktéž pro děti s odkladem školní docházky o jeden rok.
3. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy Směrnicí k výběru úplaty za předškolní
vzdělávání každoročně na celý školní rok podle pravidel stanovených příslušnou
legislativou. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí vždy po celý školní
rok: od 1. září do 31. srpna.
4. Úplata je splatná do 15. dne v příslušném měsíci. Může být hrazena bezhotovostně
(trvalým příkazem z účtu k 15. dni v měsíci na účet školy) nebo v hotovosti pokladní
školy kdykoliv do 15. dne v měsíci.
5. O osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ředitelka školy na písemnou
žádost zákonného zástupce dítěte.
6. V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než
5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu
omezení nebo přerušení provozu (o hlavních prázdninách).
7. Zákonní zástupci musí dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i v případě
nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.
Stravování
1. Stravu dovážíme ze školní jídelny při MŠ Helsinská 11, Olomouc.
2. Jídelníček je zveřejněn na stravovací nástěnce, včetně alergenů.
3. Při stravování jsou děti vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, starší děti používají
u oběda celý příbor.
4. Dopolední svačina je dle možností průběžná – dle volby dětí, oběd a odpolední
svačina je společná.

5. Stravné je propláceno měsíc předem a činí: celodenní – 42 Kč, u dětí 7 let a více:
celodenní – 46 Kč.
6. Teplé, studené pokrmy a další potraviny jsou určeny pro školní stravování a jsou
určeny k přímé okamžité spotřebě bez skladování. Výdej pokrmů do jídlonosičů je
proto na vlastní riziko zákonných zástupců.
7. Změnu způsobu stravování (jen svačina, svačina+ oběd, celodenní) je možno provést
vždy od nového měsíce.
8. Stravné musí být placeno včas v určeném termínu buď bezhotovostně převodem
z účtu (svolení k inkasu) nebo dohodnutým způsobem s vedoucí ŠJ Helsinská 11
vždy první den v měsíci – na konkrétní měsíc dopředu.
9. Zákonní zástupci si vyřizují vše, co se týká stravování, pouze se školní jídelnou
Helsinská (s vedoucí jídelny), učitelky školy nejsou v těchto záležitostech
kompetentní.
Rodiče si objednávají stravu přes www.strava.cz.
část VI
PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY
článek 12
Podmínky provozu a organizace vzdělávání
1. MŠ má dvě budovy spojené koridorem a je zřízena jako šestitřídní MŠ s celodenním
provozem od 6.15 do 16.30 hodin (škola se v 6.15 hodin otevírá a v 16. 30 hodin
uzavírá), v průběhu školního roku, který začíná dne 1. září a končí 31. srpna.
2. Doba odpočinku – děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby,
pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, prohlížet si knížku nebo provádět
podobné klidové činnosti, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí.
3. Rodiče mění dětem 1 x za 14 dní pyžama (v pátek je děti dostanou domů na vyprání).
4. V průběhu celého dne je ve škole dodržován pitný režim. Děti mají volně k dispozici
čaj nebo šťávu a vodu. Každé dítě používá svoji vlastní plastovou nádobku (z domu),
nebo může použít školní kelímek označený svou značkou.
5. Děti, které jsou do MŠ přijaty, by ji měly ve prospěch rozvoje vlastní osobnosti
navštěvovat pravidelně, zvláště v období zvykání.
článek 13
Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
Denní režim je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám
probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a
pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádek, dále je délka
odpočinku přizpůsobena věku dětí, jsou nabízeny klidové činnosti.
6:15 - 8:30
8:30 – 9:00

scházení dětí v určené třídě, rozcházení do kmenových tříd,
spontánní činnosti dle vlastní volby a přání
hygiena, pohybové aktivity

9:00 – 9:15
9:15 – 9:45
9:45 – 11:45
11:45 – 12:15
12:15 – 14:15
14:15 – 14.45
14:45 – 16:30

přesnídávka
didakticky zacílené činnosti (individuální, skupinové, kolektivní)
hygiena a příprava na pobyt venku
pobyt venku
hygiena, oběd
hygiena, příprava na odpočinek, předčítání pohádek, klidové
činnosti
svačina
odpolední zájmové činnosti, individuální vzdělávání dětí, rozcházení

Doporučujeme rodičům, aby děti zvykaly na určitý pravidelný a stálý režim (např.
doba vstávání, doba oběda, doba odpočinku) i v rodině, děti se pak lépe vyrovnávají
s novými a nezvyklými situacemi – lépe se adaptují, pokud se mohou opřít o určité
neměnné body, které jsou jim známé.
článek 14
Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci
1. Zákonní zástupci či pověřené osoby děti předávají pedagogům v době od 6.15 do
8.30 hod. Dítě lze výjimečně přivést i později na základě předchozí domluvy s
učitelkou ve třídě, ale jen pokud tím není narušen časový režim třídy.
2. Přivádění a převlékání dětí: Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají do
značkou označených skříněk. Věci svých dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k
záměně. Zákonní zástupci či pověřené osoby vodí do školy dítě oblečené tak, aby se
mohlo samostatně svlékat a oblékat (zapínání vpředu), a aby se mohlo volně pohybovat.
Obuv musí být pevná, akorát velká – nepřípustná je volná nazouvací obuv (crocs, žabky)
a obuv nezpevněná, nevhodné k celodennímu nošení jsou také tzv. „cvičky“. Každé dítě
musí mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku, ve skříňce náhradní prádlo
(osobní prádlo, ponožky, punčocháče, tričko).
3. Předávání a vyzvedávání dětí: Zákonný zástupce je povinen dítě přivádět až ke
třídě, osobně je předat pedagogické pracovnici a informovat ji o případných aktuálních
změnách zdravotního stavu dítěte. Za děti zodpovídají až do předání učitelce. Nikdy
neponechávají dítě v šatně samotné. Dítě z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci
a osoby jimi pověřené. Při vyzvedávání dítěte na sebe upozorní náhledem do třídy. V
případě, že dítě odchází po obědě, čekají v prostorách šatny nebo na chodbě před
třídou.
4. Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:
Po obědě - od 12.15 do 12.45 hod.
Odpoledne - od 14.30 hod.

článek 15
Délka pobytu dětí v MŠ
Děti jsou při zápisu přijímány k celodenní docházce (děti s omezenou docházkou na 4
hod. denně jsou přijímány jen v případě volné kapacity). Zákonní zástupci však mají

možnost na základě předchozího oznámení a to telefonicky, osobně nebo písemně do
sešitu v šatnách, docházku dítěte upravit podle svých momentálních potřeb.
článek 16
Způsob omlouvání dětí a odhlašování stravy
1. Zákonní zástupci mohou omluvit nepřítomnost dítěte:
- písemně do sešitu v šatně dětí
- osobně učitelce ve třídě
- telefonicky na čísla budova Dělnická 585426237, budova U Kovárny 585426137
Zavedením povinného předškolního vzdělávání vzniká zákonným zástupcům dětí, které
dovrší k 1.9. věk 5 let povinnost omlouvat nepřítomnost dítěte nejpozději do 3 dnů a
po návratu k docházce písemně zaznamenat do Omluvného listu u učitelek
v předškolních třídách, termín a důvod absence dítěte a stvrdit podpisem.
Při neomluvené absenci se tato skutečnost hlásí na OSPOD (odbor sociální péče o
dítě), který uděluje sankci ve výši 5.000,2. Odhlášení stravy a přihlášení ke stravě musí zákonný zástupce nahlásit den předem
do 10.00 hod. na www.strava.cz nebo telefonicky do 11.00 ve ŠJ Helsinská.
3. Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si zákonní
zástupci pro stravu (oběd a odpolední svačina) přijít pouze první den této
nepřítomnosti a to v době nejpozději do 12:00 hod., déle se nesmí jídlo schovávat a je
z hygienických důvodů zlikvidováno. Pokud zákonní zástupci dodají svoje nádoby na
jídlo – mohou si vyzvednout stravu i v době pozdější, ale pouze na vlastní riziko.
článek 17
Pobyt venku
1. Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání
pobytu venku jsou: silný vítr, silný déšť, mlha, znečištěné ovzduší, silné sluneční
záření nebo teplota pod -10 ºC.
2. Rodiče jsou povinni vybavit dítě pro pobyt venku tak, aby mělo možnost využít
všechny nabízené aktivity během pobytu venku bez omezení – vhodné oblečení a obuv
vyhrazené pouze pro pobyt venku (dle aktuálního počasí).
3. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ
(vycházky v okolí, hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo v menší míře i tematickými
návštěvami vzdálenějších míst města (parky, výstavy, centrum). Starší děti mohou
vyjíždět na delší pobyty venku do přírody – okolí Olomouce (např. Horka).
část VII
PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, OCHRANY
PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE,
NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

článek 18
Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník
převezme od jeho rodiče nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický
pracovník předá jeho rodiči nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze
jen na základě písemného pověření vystaveného rodičem dítěte (celoroční svolení na
evidenčním listu, pro ojedinělé případy – lístek s datem, jménem a datem narození
osoby nebo rodným číslem). Pokud chtějí rodiče dát pověření osobě mladší 18 let
(sourozenci), musí požádat ředitelku na zvláštním tiskopise o souhlas. Pověřenou
nezletilou osobou může být osoba od 12 let věku.(Zmocnění)
2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ stanoví ředitelka počet
pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho z nich připadlo nejvýše 20 dětí
z běžných tříd. Výjimečně může ředitelka zvýšit tento počet, nejvýše však o 8 dětí.
3. Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních
činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka
k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka nebo jinou zletilou
osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k MŠ.
4. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a
pracovněprávní legislativa. Pedagogické pracovnice pravidelně proškolují dětí o
bezpečnosti přiměřeně jejich věku: na počátku školního roku a následně vždy před
specifickými činnostmi (jízda tramvají, výlet, práce s nástroji apod.) – o tomto
proškolení provádějí písemný záznam v třídní knize.
5. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník,
pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby
podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní
způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
6. V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ (zvýšená
teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha, mdloby apod.) či je dítě během pobytu v MŠ
zraněno, je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba neprodleně po
telefonické výzvě pedagoga dítě z mateřské školy vyzvednout a zajistit další
zdravotní
péči o dítě. Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně
ani personálně. V případě úrazu dítěte první pomoc poskytne neprodleně přítomný
zaměstnanec, popřípadě zavolá rychlou zdravotní pomoc, a až po té informuje zákonné
zástupce a ředitelku školy.
Při výskytu vši dětské jsou neprodleně informováni zákonní zástupci. Zbavit děti vší je
povinnost rodičů.
7. Pedagogové dětem nesmí podávat v době pobytu v MŠ žádné léky ani léčiva. (kapky,
masti, léky). V závažných případech (např. alergie, astma apod.) na základě písemné
žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení lékaře a poučení pedagoga lze léky
mimořádně podávat.
8. Škola je po celou dobu svého provozu uzavřena, rodiče zvoní na zvonky a čekají na
otevření provozní pracovnicí, vchodem z ulice Dělnická počkají na ověření a otevření
domácím telefonem. Ostatní osoby (příbuzní, pověřené osoby do 18 let atd.) si musí
zazvonit, potom budou zkontrolováni a vpuštěni do budovy.

9. Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy
s pracovníkem školy, samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor
určených k převlékání dětí. Pokud rodič využívá předadaptační nebo adaptační
program, musí se vždy předem domluvit s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své
přítomnosti.
Rodiče se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitele školy – např. na
pozvání (schůzky s rodiči, akce školy s rodiči).
10. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit
důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově.
11. Pedagogičtí pracovníci nechodí otevírat dveře z důvodu, aby neporušili své
povinnosti a neponechali děti bez dozoru. Tuto službu mohou vykonávat pouze provozní
zaměstnanci.
12. Do ředitelny lze vstupovat pouze prostřednictvím ředitelky nebo její zástupkyně.
13. Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole:
- odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny
kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky,
apod.)
- rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (řetízky na krku, jiné
šperky, knížky, hračky, potraviny), které má dítě na sobě nebo si je bere s sebou do
školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte).
14. Definování školního úrazu: školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově
a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací
činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do
prostor školy až do odchodu z nich, a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s
tím.
Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu,
organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby.
Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na
cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy
při akcích konaných mimo školu.

článek 19
Péče o zdraví a bezpečnost dětí při specifických činnostech
1. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled
na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující
zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnici k zajištění
BOZ dětí.
3. Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních
komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména:
pohyb po veřejných komunikacích – kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po
levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém
okraji vozovky. Děti smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky v útvaru nejvýše dvě

vedle sebe. Děti na začátku a na konci útvaru jsou označeny reflexními vestami
4. Pobyt dětí v přírodě – využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí
pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství. Je-li to možné,
zkontrolují pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí prostor a odstraní nebezpečné
věci a překážky (sklo, hřebíky, ostré kameny, …).
5. Sportovní činnosti a pohybové aktivity – před cvičením dětí a dalšími pohybovými
aktivitami, které probíhají ve třídách, nebo v jiných vyčleněných prostorách v objektu
MŠ nebo probíhají na venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují pedagogičtí
pracovníci, zda jsou prostory k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují
všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného
náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Tělocvičné nářadí a stavby pro
pohybové aktivity jsou pravidelně v předepsaných intervalech kontrolovány
certifikovanými odborníky (1x ročně) a průběžně během roku udržovány. Pedagogičtí
pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle
toho přizpůsobují jejich intenzitu a obtížnost individuálním schopnostem jednotlivých
dětí.
Při sportovních aktivitách, které zajišťují komerčně jiné organizace, zodpovídají za
bezpečnost dětí jejich zaměstnanci či jimi určené osoby – v případě lyžařského kursu
a kurzu in-line bruslení: od převzetí dítěte do předání dítěte zpět do MŠ pracovníkovi
školy.
6. Pracovní a výtvarné činnosti – při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění
dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod.,
vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem
pedagogického pracovníka školy.
článek 20
Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí
1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací
působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP
jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit
a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti,
alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického
hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim
vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí
pedagogičtí
pracovníci MŠ cílené pozorování a vyhodnocování vztahů mezi dětmi ve třídě. Cílem je
řešit případné nepříznivé vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci
se
zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.
3. Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření
příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými

pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.
V ostatních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (dále jen BOZ) se škola řídí
svojí směrnicí k zajištění BOZ dětí.
část VIII
ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY
1. Po dobu vzdělávání dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby
děti
zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami,
a nepoškozovaly majetek MŠ.
2. Veškeré vybavení a majetek se z budovy MŠ nevynáší.
3. Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci a jimi pověřené osoby povinni
chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy (dozor rodičů nad
sourozenci
dětí), v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně
pedagogickému pracovníkovi školy.
4. Do budovy MŠ je zakázáno vnášet jízdní kola, vodit psy a jiná zvířat. Dále je
zakázáno požívat v prostorách školy potraviny (pečivo, zmrzlina apod.) kromě akcí,
které pořádá škola.
5. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu a jiných
návykových látek.
6. Ve všech prostorách školy platí zákaz dobíjení nepovolených elektrických
spotřebičů (mobilů, tabletů, …).
část IX
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Zákonní zástupci dětí a zaměstnanci MŠ jsou povinni se řídit tímto Školním řádem
a důsledně ho dodržovat.
2. Řád stanovuje pravidla pro vzájemné porozumění s jasně stanovenými pravidly
soužití tak, aby děti vyrůstaly ve zdravém prostředí.
3. Porušování tohoto řádu ze strany zákonných zástupců může být důvodem k ukončení
docházky dítěte do MŠ.
4. Zákonní zástupci svým podpisem stvrzují seznámení se Školním řádem mateřské
školy.
5. Tento řád vstupuje v platnost od 1. 9. 2019

Olomouc dne 31. 8. 2019

Řeháčková Jindřiška, řed. MŠ

